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ACCESSOIRES VOOR DE NIEUWE NISSAN 
QASHQAI

Nissan-accessoires zijn ontwikkeld om uw Qashqai te personaliseren en 
te stylen, om het comfort en de praktische eigenschappen voor 
dagelijks gebruik te vergroten en om daarbij te voldoen aan alle eisen op 
het gebied van kwaliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid. Nissan 
beantwoordt met deze accessoires aan uw wensen en verwachtingen 
en biedt u ruime keuze aan waardevolle en innovatieve producten: 
originele Nissan Accessoires en Accessory Select producten.

ORIGINELE NISSAN ACCESSOIRES

Specifiek voor onze modellen ontwikkeld en gemaakt: de originele 
Nissan-accessoires zijn ontworpen door onze eigen ingenieurs om te 
voldoen aan de hoge normen van Nissan. We verlenen er dezelfde 
garantie op als voor een nieuwe auto: 3 jaar/100.000 km (wat het eerst 
bereikt wordt), tot het einde van de
garantie op een nieuwe auto of gedurende 12 maanden - afhankelijk van 
wat langer is.

ACCESSORY SELECT

Nissan heeft een selectie gemaakt van aftermarket-producten van 
gerenommeerde aanbieders om de rijbeleving nog specialer te maken 
en nog meer plezier te bieden. De garantie op Accessory Select-
producten kan variëren afhankelijk van de aanbieder; raadpleeg uw 
Nissan-dealer voor meer informatie.

De originele Nissan-accessoires dienen te worden gemonteerd door een Nissan-dealer. Op originele Nissan-
accessoires die na afloop van de garantietermijn voor de nieuwe auto, of door een derde of door de klant 
worden gemonteerd, wordt alleen een originele Nissan Onderdelen en Accessoire Garantie van 12 maanden 
verleend met een onbeperkt aantal kilometers.
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Deze accessoires zijn getest onder de meest extreme temperaturen (hoog en laag) in Europa, om vorm en passing voor een lange periode te 
kunnen garanderen.

Exterieurdesign
Laat zien wie u bent. De styling packs voor het exterieur accentueren de gedurfde vormgeving van 
de nieuwe Qashqai en maken een krachtig statement dat de aandacht trekt.

ELEGANCE PACK
A - Sierlijst voorbumper, chroom - KE6106U0CR
B - Sierlijst achterbumper, chroom - KE7916U0CR
C - Dorpellijsten, chroom - KE7606U0CR 
Voor een verfijnde uitstraling.

ACTIVE PACK
D - Stylingplaat Voorzijde - KE6106U10S 
E - Stylingplaat Achterzijde - KE7916U10S* 
Geef uw Qashqai een dynamische uitstraling met 
het nieuwe Active Pack.
* Stylingplaat aan de achterzijde zonder trekhaak. 
Raadpleeg uw Nissan-dealer voor de trekhaak mogelijkheden.

F - DONKERZILVEREN SPIEGELKAPPEN
Donker Zilver - KE9606U0CR
Stijlvolle, vacuümgevormde spiegelkappen van 
hoge kwaliteit. 

G - ACHTERBUMPER
Beschermlijst achterbumper - KE6206U000 
Voorkomt krassen en andere beschadigingen bij 
het in- en uitladen van bagage.
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Lichtmetalen velgen
Onze lichtmetalen velgen voor de winter zijn speciaal 
voor de nieuwe Qashqai ontworpen om u de 
perfecte combinatie van duurzaamheid, precisie, 
prestaties en stijl te kunnen bieden.

LICHTMETALEN VELGEN

A - 17" LICHTMETALEN VELG WRW 
Silver - KB4096U200

B - 17" LICHTMETALEN VELG WRW
Black - KB4096U200BZ

De ideale lichtmetalen velgen voor uw Qashqai. 
Aanbevolen voor het winterseizoen, bestand tegen koude 
weersomstandigheden* en invloeden van zout, chemicaliën 
en strooisplit.
* Te voorzien van winterbanden indien gewenst of wettelijk voorgeschreven.

C - AFSLUITBARE WIELMOEREN
Afsluitbare wielmoeren - KE40989947
Deze eenvoudige maar effectieve bescherming tegen 
diefstal biedt extra veiligheid en een gerust gevoel.
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Transport
Als u extra ruimte nodig heeft om bagage of sportuitrusting 
mee te nemen, dan hebben wij de oplossingen voor u. Onze 
dakdragers en dakkoffers bijvoorbeeld vergroten de 
transportmogelijkheden van de nieuwe Qashqai zonder 
compromissen aan de veiligheid.

A - DWARSDRAGERS VOOR DE 
DAKRELING
met Easyfix-systeem – KE7326U510*

B - DAKDRAGERS
met Easyfix-systeem – KE7306U510*

Deze aluminium dakdragers van 
hoge kwaliteit bieden een lange 
levensduur en zijn geschikt voor 
gewichten tot 75 kg. Dankzij 
Easyfix-technologie te monteren in 
10 min - zonder gereedschap.

*Geschikt voor uitvoeringen met dakrails.

C - SKIDRAGERS
4 tot 6 paar
4 paar - KS73850002
6 paar - KE73899996
Neem tot wel 6 paar ski's veilig en 
comfortabel mee.

D - FIETSENDRAGER
Staal - KE73880100
Aluminum - KB73880010
Neem tot wel 4 fietsen mee op het 
dak van uw nieuwe Qashqai.

E - DAKKOFFER
Quickfix Small - KE734380BK
Quickfix Medium - KE734480BK
Quickfix Large - KE734630BK
Neem uw bagage veilig mee met 
onze aerodynamische dakkoffers. 
Inclusief Quickfix- systeem voor 
extra gebruiksgemak.
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Trekhaken
Of u nu een caravan of trailer trekt, of alleen 
een paar fietsen wilt vervoeren, Nissan biedt 
trekhaken, dragers en stekkerdozen die 
speciaal zijn ontworpen voor uw Qashqai - 
voor maximale gebruiksmogelijkheden, 
functionaliteit en veiligheid.

TREKHAKEN
A - Afneembaar - KE5KT6U510
B - Vast - KE5KT6U500
Originele Nissan-trekhaken zijn ontworpen voor en 
getest met uw nieuwe Qashqai om gebruik te 
kunnen maken van zijn maximale trekgewicht van 
1.800 kg en om alle Europese normen te overtreffen.

C - STEKKERDOOS
7 polig - KE5056U002
13 polig - KE5056U012
Ontworpen voor 100% compatibiliteit met de 
elektrische systemen van de nieuwe Qashqai en om 
te zorgen voor veilig functioneren onder maximale 
elektrische belasting, zelfs in het slechtste weer

D - E-BIKEDRAGER
Fietsendrager -  KB73871313*
De e-bikedrager is geschikt voor het vervoeren van 
zowel e-bikes als normale fietsen.
* 3 fietsen met een gezamenlijk gewicht tot 60 kg, met per fiets een 
maximum gewicht van 30 kg.
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B - VERLICHTE INSTAPLIJSTEN
met Qashqai logo - KE9676U542 
In slechts 10 minuten gemonteerd. Deze 
verlichte instaplijsten beschermen tegen 
krassen en voegen een premiumaccent toe.

C - NIET VERLICHTE INSTAPLIJSTEN
Aluminium, met Qashqai-logo - KE9676U100 
Eenvoudig schoon te maken, bieden 
bescherming tegen krassen en andere 
beschadigingen.

D - BESCHERMFOLIE VOOR TOUCHSCREEN
9" screen - KB5376U50B
Perfect op maat. De folie beschermt tegen 
krassen en vette vingers op uw 
NissanConnect-touchscreen.

Interieurbescherming
Houd het interieur van uw nieuwe Qashqai 
als nieuw met onze accessoires voor 
bescherming van het interieur. 

A - MATTENSETS

Luxe mattenset - KE7456UN0A
Zwart

Velours mattenset - KE7456UN1A
Zwart

Rubber mattenset - KE7486U000

Ontworpen en gemaakt om de nieuwe Qashqai 
te voorzien van maximale kwaliteit en veiligheid.
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Exterieurbescherming
U kunt modder, regen of andere invloeden niet 
altijd uit de weg gaan, maar u kunt wel voorkomen 
dat uw nieuwe Qashqai vuil wordt of beschadigd 
raakt dankzij deze accessoires voor het exterieur.

A - SPATLAPPEN
Spatlappen - KE7886UA01
Bescherm uw auto tegen steenslag en ander 
straatvuil en bescherm andere weggebruikers tegen 
opspattend water, met spatlappen die speciaal zijn 
ontworpen voor de nieuwe Qashqai.

B - BESCHERMFOLIE VOOR PORTIERRAND
Beschermfolie voor portierrand - KB53790100
Voorkom krassen en andere beschadigingen aan de 
portierrand met deze onzichtbare beschermfolie.

Verlichting
Voeg extra verlichting toe om de veiligheid 
en/of het comfort te vergroten, en uw 
nieuwe Qashqai een nog individueler tintje  
te geven.

C - ACHTERKLEPVERLICHTING
Achterklepverlichting - KB93000170
De LED-lamp verlicht de geopende achterklep 
automatisch en is afneembaar, zodat deze als 
zaklamp kan worden gebruikt.

D - MISTLAMPEN
LED-mistlampen
Deze LED-mistlampen aan de voorzijde bieden 
maximaal zicht en optimale veiligheid bij mist en 
slecht weer.
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Van koffers en modderige schoenen tot de hond: de nieuwe Qashqai staat altijd klaar om ze te 
vervoeren. Doe iets terug voor hem met deze accessoires die ontworpen zijn om zijn kofferbak 
zo goed als nieuw te houden.

Kofferbakbescherming

A - OMKEERBARE KOFFERBAKMAT
Omkeerbaar - KE9656U0S0
De ene zijde van deze eenvoudig uitneembare mat is van 
slijtvast velours, de andere is van makkelijk schoon te  
maken rubber – ideaal voor het vervoeren van huisdieren 
of modderig tuingereedschap. 

B - TEXTIELMAT VOOR DE KOFFERBAK
Beschermmat voor de kofferbak - KE8406U000
Deze robuuste en eenvoudig uitneembare mat biedt extra 
bescherming van uw kofferbak. Kwaliteit: 520 g/m2 Black met 
granulaat onderzijde.

C - VOLLEDIGE BESCHERMING VOOR DE KOFFERBAK
Volledige bescherming voor de kofferbak - KS9656U5E0
Complete protectie van de kofferbak tegen morsen, modder en 
ander vuil.

D - BESCHERMLIJST VOOR DE KOFFERBAK
Beschermlijst voor de kofferbak - KE9676U000
Beschermt tegen krassen en andere beschadigingen bij het in- 
en uitladen van bagage.

E- FLEXIBELE ORGANIZER VOOR DE KOFFERBAK
Flexibele organizer voor de kofferbak - KB93000160* 
Houdt de inhoud van uw kofferbak netjes gesorteerd en 
voorkomt schuiven van uw spullen tijdens het rijden.
*Geschikt voor N-connecta en hoger.
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Praktische accessoires
Haal alles uit elke rit en houd uw nieuwe Qashqai 
schoon, geordend en klaar voor actie.

A - SCHEIDINGSELEMENTEN VOOR DE KOFFERBAK
Scheidingselementen voor de kofferbak - KE9646U510
Verstelbare aluminium scheidingselementen voor de bagage. 
Uitneembaar en eenvoudig te monteren. Aan te passen aan 
objecten van verschillende afmetingen dankzij de stang en 
band met rails.

B - DRAAGBARE STOFZUIGER
Draagbare stofzuiger - KB93000180
Handig onderweg: een praktische en krachtige stofzuiger onder 
handbereik om het interieur van uw Qashqai schoon te houden.

C - LUCHTFILTER
Luchtfilter voor het interieur - KB27299900
Reinigt de lucht in de auto, filtert pollen, geuren, 
virussen, bacteriën en andere partikels uit de lucht.

D - KOELBOX
Koelbox - KS93000080
Ideaal om uw eten en drinken koel te houden op 
langere ritten.

E - KEY TRACKER
Key tracker - KB23099900
Gebruikt Bluetooth-technologie om verbinding te 
maken met uw telefoon, zodat u altijd uw sleutels 
terug kunt vinden en vice versa.
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Veiligheid
Of het nu is om aan internationale regelgeving te voldoen of 
gewoon om extra veiligheid te creëren, onze 
veiligheidsaccessoires zijn er voor u wanneer u ze nodig heeft.

G - LED WAARSCHUWING
LED-waarschuwingslampje - KB93000140
Dit felle knipperlicht is vooral handig als je genoodzaakt bent te 
stoppen in het donker of op een gevaarlijke plek.

H - LEVENSHAMER
Levenshamer met LED-licht - KB93000150
Naast een handig LED-lampje kan de levenshamer worden 
gebruikt om in geval van nood ruiten in te slaan.

I - VEILIGHEIDSPAKKET
Veiligheidspakket (EHBO-doos, x1 jas,  
x1 gevarendriehoek EuroMicro) Nissan-merk - KE93000022

Veiligheidspakket (EHBO-doos, x1 jas, 
x2 gevarendriehoeken EuroMicro) Nissan-merk - KE93000023

Veiligheidspakket (EHBO-doos, x2 jas, 
x1 gevarendriehoek EuroMicro) Nissan-merk - KE93000024

Deze selectie van handige veiligheidsuitrusting is altijd handig om 
in uw Qashqai te hebben.

Infotainment
De nieuwe Qashqai is voorzien van de nieuwste technologie – en deze accessoires helpen u om er het 
maximale uit te halen. Van smartphonehouders tot draadloze oplader en dashcams: hiermee vindt u met 
gemak uw weg in de moderne wereld.

A - DASHCAM*
Dashcam - B84526UR0A
Connector - B845B6PAAA
*Alleen te gebruiken in overeenstemming met landelijke wetgeving.

B - WIRELESS CHARGER
Wireless charger MagicMount ProCharge Dash/Window 

KB28900010
Charges compatible smartphones with no plugging in.

SMARTPHONE HOLDERS
C - Phone holder DashMount Universeel  

KB28900001
D - Telefoonhouder MagicMount Dashboard/Luchtrooster  

KB28900004
E - Telefoonhouder MagicMount Dashboard/Voorruit  

KB28900005
F - Telefoonhouder MagicMount Luchtrooster  

KS289AVMBL
Bewaar uw telefoon waar u maar wilt terwijl u rijdt.



EXTERIEUR STYLING

Accessoires voor de nieuwe QASHQAI

WIELEN

ACTIVE PACK EXTRA EXTORIEUR STYLING

TRANSPORT

TREKHAAK EN TREKHAAKACCESSOIRES

INTERIEURBESCHERMING

Sierstrip 
voorzijde - 
Chrome
KE6106U0CR

Luxe matten
KE7456UN0A

Dwarsdragers 
voor op de 
dakreling
met Easyfix-
systeem
KE7326U510

Stekkerdoos
7- polig
KE5056U002
13-polig
KE5056U012

Beschermfolie 
voor 
touchscreen
9" screen -

KB5376U50B

Sierstrip 
achterzijde - 
Chrome
KE7916U0CR

Veloursmatten
KE7456UN1A

Dakdragers
met Easyfix-
systeem 
KE7306U510Sierstrip  

zijkant -  
Chrome
KE7606U0CR

Rubbermatten
KE7486U000

Stylingplaat 
voorzijde
KE6106U10S

17" lichtmetalen 
velg WRW - Zilver

KB4096U200

Spiegelkappen - 
Donker Zilver
KE9606U0CR

Afneembare 
trekhaak
KE5KT6U510

Verlichte 
instaplijsten met 
Qashqai-logo
KE9676U542

Stylingplaat 
achterzijde-
voertuigen 
KE7916U10S

17" lichtmetalen 
velg WRW - Zwart 

KB4096U200BZ

Achterbumper-
beschermer
KE6206U000

Afsluitbare 
wielmoeren 
tegen diefstal
KE40989947

Vaste trekhaak
KE5KT6U500

Niet verlichte 
instaplijsten met 
Qashqai-logo - 
aluminium
KE9676U100

Fietsendrager
Staal - 
KE73880100
Luxe -

KB73880010
TTrack adapter 
voor fietsendrager
staal -
KE73799933

Dakkoffer met 
Quickfix-systeem -
Dubbele opening
Small -
KE734380BK
Medium -
KE734480BK
Large -
KE734630BK

Skidragers
4 paar 

KS73850002
6 paar
KE73899996

E-bike drager
KB73871313

3 fietsen, 
opklapbaar - 
Euroride
KE73870307
2 fietsen, 
opklapbaar - 
Euroride
KE73870213

ELEGANCE PACK



Accessoires voor de nieuwe QASHQAI

BESCHERMING KOFFERBAK

PRAKTISCHE ACCESSOIRES

EXTERIEURBESCHERMING VERLICHTING

INFOTAINMENT

VEILIGHEID

Spatlappen
KE7886UA01

LED-mistlampen

Houder 
smartphone 
DashMount
Universal 

KB28900001

Houder 
smartphone 
MagicMount 
Dash/Window

KB28900005

Houder 
smartphone 
MagicMount 
Dash

KB28900003

LED-
waarschuwingslicht

KB93000140

Kofferbakmat
Omkeerbaar
KE9656U0S0

Bescherming 
onderzijde van 
de auto
KE5416U500

Achterklepverlichting
KB93000170

Houder 
smartphone 
MagicMount
Air Vent

KS289AVMBL

Draadloze 
oplader 
MagicMount
ProCharge
Dash/Window

KB28900010

Houder 
smartphone 
MagicMount 
Dash/Vent 
mount

KB28900004

Life Hammer 
met LED-lampje

KB93000150

Flexibele 
organizer voor 
de kofferbak

KB93000160

Scheidingselementen  
voor de kofferbak
KE9646U510

Key tracker
KB23099900

Draagbare 
stofzuiger

KB93000180

Verlichte asbak
F880089926

Kofferbakmat
textiel
KE8406U000

Beschermfolie 
voor 
portierranden

KB53790100

Beschermlijst 
voor de 
kofferbak
KE9676U000

Luchtfilter voor 
het interieur

KB27299900

Tent
999T7XY200

Koelbox
KS93000080

Volledige 
bescherming 
voor de 
kofferbak

KS9656U5E0

Veiligheidspakketten
EHBO kit, 1x veiligheidshesje, 1x gevarendriehoek EuroMicro
KE93000022
EHBO kit, 1x veiligheidshesje, 2x gevarendriehoek EuroMicro
KE93000023
EHBO kit, 2x veiligheidshesje, 1x gevarendriehoek EuroMicro
KE93000024

Accessoires en andere aanvullende uitrustingen die na aanschaf van de auto worden gemonteerd, kunnen de voor de auto opgegeven actieradius beïnvloeden. Op originele 
Nissan-accessoires wordt dezelfde garantie verleend als op een nieuwe auto: 3 jaar/100.000 km (wat het eerst bereikt wordt), indien gemonteerd voor aflevering van de auto 
of voor de periode van de garantietermijn voor de nieuwe auto. De originele Nissan-accessoires dienen te worden gemonteerd door een Nissan-dealer. Op originele 
Nissan-accessoires die na afloop van de garantietermijn voor de nieuwe auto, of door een derde of de klant worden gemonteerd, wordt een originele Nissan-onderdelen en 
accessoire garantie van 12 maandenverleend met een onbeperkt aantal kilometers.

De garantie op Accessory Select-producten kan variëren afhankelijk van de aanbieder; raadpleeg uw Nissan dealer voor meer informatie.

Dashcam
B84526UR0A

Connector
B845B6PAAA

Alleen te 
gebruiken in 
overeenstemming 
met landelijke 
wetgeving.
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Nissan geeft u de mogelijkheid om de fabrieksgarantie 
van 3 jaar of 100.000 km te verlengen. 

Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik. 
Bij reparaties worden uitsluitend originele Nissan-
onderdelen gebruikt die door getrainde Nissan-technici 
worden gemonteerd. 

Geef uw Nissan Qashqai de zorg die hij verdient met een 
Nissan-servicecontract en bespaar op lange termijn geld. 

Het Nissan Onderhoudscontract omvat alle geplande 
werkzaamheden die worden aanbevolen door Nissan en 
gespecificeerd zijn in de officiële onderhoudshandleiding 
van Nissan. Door een onderhoudscontract af te sluiten, 
weet u meteen hoeveel uw onderhoud kost en bent u 
beschermd tegen prijswijzigingen. Naast de geplande 
werkzaamheden kunt u profiteren van de vervanging 
van aan slijtage onderhevige onderdelen zoals 
wisserbladen, remblokken of ophangingen door een 
volledig onderhoudscontract af te sluiten. 

Kies de duur die aan uw behoeften voldoet en profiteer 
van het gebruik van originele Nissan onderdelen, 
gemonteerd door onze getrainde technici, tegen een 
gereduceerde prijs. Een goed onderhouden auto heeft 
een hogere inruilwaarde. Als u uw Nissan verkoopt 
voordat uw dekking afloopt, wordt het servicecontract 
overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Wacht dus niet 
langer en neem een Nissan Onderhouds Contract voor 
extra gemoedsrust!

NISSAN VERLENGDE 
GARANTIE

NISSAN 
ONDERHOUDSCONTRACTEN

Merchandising

A - A5 Notitieboek

B - Geïsoleerde drinkfles

C - Oplaadsnoer

D - Balpen donker- en lichtblauw

E - Deluxe Torino Loop sleutelhanger

F -  470 ml drinkbeker, koper, vacuüm 
geïsoleerd

G - Encore 10w draadloze oplader



Ontdek alles over de nieuwe Nissan Qashqai op:
www.nissan.nl
Volg de Nissan Qashqai op Facebook, Twitter en Youtube.
Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk (december 2021). 
In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende 
verbetering van zijn producten behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond 
in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De Nissan-dealers worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte 
gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-dealer kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte 
drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. 
Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan 
Europe is verboden. Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY21 Qashqai C&A brochure 12/2021 – Printed in EU. Gemaakt door 
DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.nl/voertuigen/nieuw/qashqai.html



